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Cloud Target – Sobre

Entregamos para nossos clientes o que há de mais inteligente no mundo de tecnologia com soluções em Cloud
Computing, com foco em PRODUTIVIDADE, SEGURANÇA e GOVERNANÇA para os todos os tipos de ambiente (Nuvem
ou Local).

Além de sermos um dos principais parceiros MICROSOFT GOLD certificados em Segurança, Produtividade e Colaboração,
temos Especializações Avançadas em TRABALHO REMOTO e GERENCIAMENTO DE IDENTIDADE E ACESSO com
certificação e auditoria realizada pela própria MICROSOFT.

A união de um ambiente moderno, que respeita a diversidade com jovens talentosos, profissionais com experiência de
mercado e competências técnicas de alto nível, faz com que possamos atender com qualidade empresas de todo porte,
das pequenas até grandes grupos empresariais com mais 100 mil usuários corporativos.

Hoje somos uma equipe com mais de 50 especialistas e nossa Central de Segurança (Cyber Defense Center) e
Monitoramento / Gerenciamento (Hybrid Managed Services) 24/7 conta com atendentes em português, espanhol e
inglês.



Política de Privacidade da Cloud Target

Sua privacidade é algo muito importante para nós. Esta política de privacidade
explica os processos de como gerimos os dados pessoais na Cloud Target e
como processamos e para quais fins.

A Cloud Target oferece uma ampla variedade de produtos, incluindo
servidores, softwares, físicos ou em nuvem, usados para ajudar a operar
empresas em todo o mundo. Ainda nos dispositivos usados por você, bem
como por desenvolvedores de serviços para criar e hospedar seus softwares.
As referências aos produtos Cloud Target nesta instrução incluem sites,
aplicativos, software, servidores, dispositivos e serviços Cloud Target.

Verificamos também os requisitos de privacidade de nossos parceiros, como
por exemplo Microsoft, para cumprirmos as solicitações necessárias, bem
como a coleta, utilização, compartilhamento e como acessar / controlar seus
dados pessoais.

Leia os detalhes específicos dos produtos nesta política de privacidade, a qual
fornece informações adicionais relevantes. Essa política se aplica às interações
da Cloud Target com você.

Politica-de-Privacidade – Cloud Target

Privacidade e Tratamento de Dados

https://cloudtarget.com.br/politica-de-privacidade/


Sejam Bem-Vindos

A Cloud Target tem o prazer em lhe receber em nosso portfólio de Clientes.

Esperamos que a sua jornada conosco seja de muito sucesso.

Caso já seja Cliente, lembramos da importância em manter sempre atualizado os

nossos dados de acesso, bem como nossos procedimentos para agilizar o seu

atendimento e aumentar a qualidade dos nossos serviços prestados.

Recomendamos que à atualização seja realizada a cada três meses e/ou quando

se fizer necessário por parte do Cliente e da Cloud Target.

A seguir você encontrará informações sobre:

• Nossos serviços e soluções

• A estrutura da nossa área técnica

• O Funcionamento do nosso atendimento técnico

• Como acionar e contatar nossa equipe



Cloud Target – Serviços & Soluções

Fast Cloud Transformation HR 5.0

LGPD

One Target Solution

Modern Work Express

Fast Secure

Remote Work

SAP Expert

Security Operations

Center Expert

Secure Digital Identity



Mão de obra especializada em TI e Segurança
Melhores práticas (ITIL) e processos (COBIT)

Resolução de chamados conhecidos

Redirecionamento de chamados

EQUIPE NÍVEL 0 

AUTOMATIZAÇÃO

Validação e categorização

Suporte básico

Complexidade baixa

Controle de SLA 

EQUIPE NÍVEL 1

Ajustes específicos nos serviços

Resolução de problemas de complexidade

média

EQUIPE NÍVEL 2

Chamados de responsabilidade do

Fabricante

EQUIPE NÍVEL 3

ESPECIALISTAS

CLIENTE

Atuação em chamados avançados

Validação de chamados de fabricantes

FABRICANTE

Análise de chamados para elaboração de automatizações
EQUIPE ARQUITETOS

ABERTURA DE 

CHAMADOS

CHAMADO 

SOLUCIONADO

Estrutura 24X7 – Central de Serviços Compartilhados



A Cloud Target conta com profissionais especializados e prontos para auxiliar o CLIENTE em todo e 
qualquer problema, sempre procurando a melhor solução e eficiência. 

Todos os nossos clientes de Serviços Gerenciados contam com o suporte técnico 24x7, com 
acréscimo do nosso time de Customer Success, que é responsável por garantir que o CLIENTE tenha 
uma jornada de sucesso junto a Cloud Target.

Além dos canais para abertura de chamados, o CLIENTE pode recorrer aos seguintes contatos para 
situações de emergência.  

Nome Cargo E-mail Telefone Horário Atendimento

Patric Verginassi Coordenador de SG patric.verginassi@cloudtarget.com.br (11) 99445-2497 Seg a Sex das 9h às 18h

Cássia André Customer Success t-cassia.andre101022@cloudtarget.com.br (11) 99192-2301 Seg a Sex das 9h às 18h

Thayna Gomes Customer Success thayna.gomes@cloudtarget.com.br (11) 99843-2261 Seg a Sex das 9h às 18h

Atendimento Técnico



• Para registrar um chamado via portal, acesse a URL: https://portal.servicedesk365.com.br/
• Utilize suas credenciais para o login na ferramenta (você pode utilizar as contas abaixo)

MEIOS DE ATENDIMENTO PARA TODOS OS SERVIÇOS E PRODUTOS

Abaixo seguem os canais de comunicação para abertura de chamados:
• E-mail: atendimento@cloudtarget.com.br
• Portal: https://portal.servicedesk365.com.br/
• Central de Atendimento: +55 11 3181-7011

O CLIENTE poderá abrir chamados por meio do portal de Service Desk, E-mail ou Central de atendimento, estando todos
esses canais disponíveis no formato 24x7.

Após a classificação do chamado pelo atendente de Service Desk, o analista especializado na tecnologia / produto específico
do chamado será acionado.

Abertura de Chamados

https://portal.servicedesk365.com.br/
mailto:atendimento@cloudtarget.com.br
https://portal.servicedesk365.com.br/


Nível de 

Severidade
Conceito da Severidade

1 Ambiente sem condições de funcionamento

2 Problema grave, prejudicando funcionamento do ambiente

3 Problema que gera restrições ao pleno funcionamento do ambiente

4 Problema que não afeta o funcionamento do ambiente

Observação: SLA de Solução dependerá do serviço ou solução contratada

Severidade

Todos os chamados técnicos devem estar dentro do termo caracterizado como Serviços de Suporte Técnico. 

Os problemas serão categorizados por nível de severidade, impacto na condição operacional da tecnologia e 
obedecerão ao tempo de resposta na tabela abaixo: 

Importante
Os chamados serão cobertos no regime 24x7 quando categorizados como crítico – nível 1 e/ou 2.
Caso o CLIENTE ligue fora do horário comercial (08:00-18:00) ou em finais de semana / feriados, e o chamado não seja 
classificado como crítico - nível 1 e/ou 2, ele será direcionado para atendimento no próximo dia útil.

SLA (Service Level Agreement) - Nível de Acordo de Serviço



Sobre SLA

▪ O SLA de atendimento contempla apenas incidentes

▪ Para chamados reativos, abertos pelo CLIENTE, serão classificados no ato do atendimento com prazos específicos

acordados com o CLIENTE

▪ O SLA entrará em pausa caso o chamado esteja aguardando informações do CLIENTE

▪ O chamado será fechado automaticamente após 72 horas sem retorno do CLIENTE e notificação da Cloud Target

Severidade SLA de Resposta SLA de Solução Assertividade

1 Em até 30 Minutos N/A 90%

2 Em até 4 horas N/A 90%

3 Em até 8 horas N/A 90%

4 Em até 24 horas N/A 90%

Observação: SLA de Solução dependerá do serviço ou solução contratada

SLA (Service Level Agreement) - Nível de Acordo de Serviço



Área Financeiro Comercial Técnica

Horário de 
Atendimento

Seg à Sex 09:00 às 18:00 Seg à Sex 09:00 às 18:00 Disponível 24x7

Tipo de chamado 
aberto pelo CLIENTE

Dúvidas sobre data de 
pagamento, valores, 

faturamento, cadastros e 
cobrança.

Requisições de serviço 
adicionais, 

cancelamentos, 
solicitação de 
modalidades 

contratadas, dúvidas 
comerciais entre outros.

Alteração de 
configurações, aviso 
de falhas, problemas 

com o ambiente
*O atendimento 

24x7 seguirá a tabela 
de SLA deste 
documento

OBSERVAÇÕES

•Os tempos de resposta referem-se ao período entre a solicitação de chamado realizada pelo CLIENTE e o início do atendimento por parte da Cloud
Target

•Constituindo-se obrigação do CLIENTE especificar os funcionários ou prepostos incumbidos de contatar a Cloud Target para abertura de chamados

•Todos os chamados serão contabilizados por hora

•Em atendimento Remotos serão contabilizados um mínimo de 1 hora por chamado

•Em atendimento On-Site serão contabilizados um mínimo de 4 horas por chamado

•O consultor responsável pelo atendimento vai categorizar o chamado e será responsável por dimensionar o mínimo de horas/minutos

HORÁRIOS DE ATENDIMENTO POR ÁREA E TIPO DE CHAMADO

SLA (Service Level Agreement) - Nível de Acordo de Serviço



Operação Sob Autorização - LightHouse
Ao gerenciar os acessos através do Lighthouse temos diversos benefícios:

•Gerenciamento em escala: a participação do cliente e as operações de 
ciclo de vida para gerenciar os recursos do cliente são mais fáceis e 
escaláveis. APIs, ferramentas de gerenciamento e fluxos de trabalho 
existentes podem ser usados com recursos delegados, incluindo 
computadores hospedados fora do Azure, independentemente das regiões 
onde estão localizados.

•Ferramentas de plataforma abrangentes e unificadas: o Lighthouse
funciona com as ferramentas e as APIs existentes, os Aplicativos 
Gerenciados do Azure e os programas de parceiros, como o programa CSP 
(Provedor de Soluções na Nuvem). Essa flexibilidade dá suporte aos 
principais cenários do provedor de serviços, incluindo modelos de 
licenciamento múltiplos, como EA, CSP e Pay as you go. Você pode integrar 
o Azure Lighthouse aos seus fluxos de trabalho e aplicativos existentes e 
acompanhar seu impacto sobre as participações de clientes vinculando sua 
ID de parceiro.

•Maior visibilidade e controle para os clientes: os clientes têm controle 
preciso sobre os escopos que delegam para gerenciamento e as permissões 
que são permitidas. Eles podem auditar as ações do provedor de serviços
(figura 2) e remover o acesso por completo, se desejado.

https://docs.microsoft.com/pt-br/azure/lighthouse/concepts/managed-applications
https://docs.microsoft.com/pt-br/azure/lighthouse/concepts/cloud-solution-provider
https://docs.microsoft.com/pt-br/azure/lighthouse/how-to/partner-earned-credit
https://docs.microsoft.com/pt-br/azure/lighthouse/how-to/view-service-provider-activity


Lista de Escalação e Abertura de Chamados

Ordem Nome Função E-mail Telefone
AUTORIZADOS -
ABERTURA DE 

BILHETES

RESPONSÁVEIS -
ALERTA 24X7 E 

NOTIFICAÇÕES DE 
INCIDENTES

1

2

3

4

5

6



Diferenciais Cloud Target!

▪ Hybrid Managed Services e CDC/MSS

▪ Equipe Especializada 24x7

▪ AI – Inteligência Artificial e ML – Machine
Learning

▪ Diário de Bordo + Book de Métricas Mensal + 
Recomendações

▪ Gerente de Nível Serviço 24x7

Dúvidas?


